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ATA 03/2016 - III REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA 1 

Aos 29 de junho de 2016, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, na Seção de Serviço 2 

Especializado em Medicina e Segurança do Trabalho - SESMT – sala CIPA, localizado a Rua 3 

Major José Inácio, 1865, reuniu-se a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes-CIPA 4 

Gestão 2016/2017, em sua III Reunião Ordinária. Estiveram presentes Daniel Luiz Ferreira 5 

Santos, representando o SESMT, os Cipeiros: Estevam Cassio Barbosa Leal, Jose Aparecido 6 

da Silva, – presente das 8:00 às 12:00, Paulo Seske Shiroma e Romilda Dias Torres. Maria 7 

Aparecida Faria justificou ausência. Durante a reunião foi definido que nos encontraríamos em 8 

dois dias por semana – quintas e sextas. As quintas ficariam Maria, Romilda e Paulo. 9 

Alternando quintas e sextas, Estevam e Jose. Quinzenalmente todos estariam presentes, além 10 

das reuniões ordinárias. Alteramos também as datas das reuniões ordinárias que serão: 29 de 11 

julho, 26 de agosto, 29 de setembro, 27 de outubro, 24 de Novembro e 16 de Dezembro. 12 

Definimos a SIPAT para a última semana de novembro (28/11 a 2/12). Durante a SIPAT serão 13 

abertas as inscrições para eleições da CIPA-gestão 2017/2018 permanecendo abertas até o 14 

inicio de fevereiro. Fizemos um brainstorm sobre temas de palestras para a SIPAT sendo 15 

classificados: 1-Trânsito – direção defensiva e questões de segurança no trânsito; 2-16 

Insalubridade e Periculosidade – Direitos e Deveres; 3-Combate a Incêndio – Procedimentos de 17 

segurança no ambiente de trabalho e em casa; 4-Alimentando-se bem a baixo custo – formas 18 

de utilização e processamento de alimentos. Na próxima reunião será discutido mais 19 

detalhadamente a programação do evento. Para julho, o SESMT estará realizando palestra de 20 

reciclagem da NR-32. Ainda não foi definida uma data. Definimos que bimestralmente a CIPA 21 

estará promovendo palestras ao servidor. No dia 19 de setembro estamos programando uma 22 

atividade junto aos professores da SME focando o estresse no trabalho. Maria e Romilda irão 23 

verificar a possibilidade da atividade estar inserida nas atividades de HTTP. Estevam irá 24 

verificar junto ao SESMT os níveis de absenteísmo no trabalho dos docentes. Paulo e Estevam 25 

irão identificar possíveis palestrantes. Paulo irá verificar a possibilidade da inclusão de uma 26 

pratica meditativa/relaxamento durante o evento. Enviaremos oficio ao SESMT sobre a 27 

condição dos extintores vistoriados no paço municipal e das condições dos serviços de poda e 28 

corte de arvore do município. Durante as investigações de acidentes de trabalho estaremos, 29 

além da própria investigação, realizando o mapa de risco da unidade, a vistoria dos extintores e 30 

divulgando a SIPAT e nosso email para contato/sugestões. Durante a primeira quinzena de 31 

julho será dada prioridade para elaborarmos a documentação do paço municipal (mapas de 32 
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risco e levantamento de extintores) e organizarmos os documento internos da CIPA , pois 33 

várias vistorias ainda estão pendente dos relatórios finais e mapas de risco apenas 34 

rascunhados. A partir do dia 14 será enviado toda quinta feira oficio solicitando veículo para 35 

vistoria na semana subseqüente. Ficou definido que publicaríamos o jornal da CIPA 36 

bimestralmente. A primeira edição será em Agosto. Paulo irá apresentar uma prévia do material 37 

até 20 de julho. Para agilizar os trabalhos iremos solicitar novamente o acesso a rede interna 38 

de computadores da Prefeitura. Para efeito de controle das férias de todos os cipeiros, estes 39 

deverão trazer para arquivo junto da Secretaria, cópia da solicitação de férias. Períodos de 40 

férias já definidos: Paulo: 04/07 a 13/07; Romilda 18/07 a 27/7 e Estevam – 11/09 a 25/09. Eu, 41 

Paulo Seske Shiroma, Secretário, lavrei a presente Ata. Sendo só para o momento.__________ 42 

 43 
_______________________________ 44 

Daniel Luiz Ferreira Santos 45 
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_______________________________ 47 

Estevam Cassio Barbosa Leal 48 
 49 

_______________________________ 50 
José Aparecido da Silva 51 
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Paulo Seske. Shiroma 54 
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_______________________________ 56 
Romilda Dias Torres 57 
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